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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya 

manusia dalam pembangunan nasional. Hari depan bangsa tergantung 

pada kualitas anak-anak Indonesia yang tumbuh kembang didalam 

reformasi membangun tata kehidupan yang demokratis. Mereka harus 

diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang 

menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga 

dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa 

anak-anak merupakan proses pertumbuhan, fisik maupun jiwa, maka anak-

anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses 

pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu anak harus mendapatkan jaminan 

dan terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia, dan sejahtera. 

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak telah dicanangkan pada 

tahun 1989 dan Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990. Dengan 

demikian Indonesia menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan 
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menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam wilayah hukum 

Indonesia, serta harus segera menyesuaikan berbagai Undang-Undang dan 

Peraturan Perundang-undangan tentang anak dengan Konvensi tersebut. 

Kenakalan anak dewasa ini semakin meningkat dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bukan hanya meresahkan orang tua dari si anak pembuat 

kenakalan, tetapi masyarakat di lingkungan sekitar anak tersebut juga 

menjadi terganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban kehidupannya. 

Kenakalan anak pada akhirnya bukan sekedar merugikan orang tua dan 

masyarakat di sekitarnya. Tetapi lebih jauh mengancam masa depan 

bangsa dan negara, dimana anak merupakan generasi penerus masa depan 

bangsa dan negara Indonesia. Salah satu wujud kenakalan anak yang 

negatif adalah kenakalan anak yang melanggar ketentuan hukum, yang 

pada akhirnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang 

dilakukan oleh anak. Anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana 

disebut dengan anak nakal, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 

3 tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksud dengan anak nakal adalah, 

(1) Anak yang melakukann tindak pidana, atau (2) Anak yang melakukan 

perbuatan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 

perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup 

dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Atas dasar hal tersebut, anak perlu dilindungi dari perbuatan-

perbuatan yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain di 
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sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun sosial, mengingat kondisi 

dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat melindungi 

dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian. 

Sebab-sebab kenakalan anak-anak dapat dikategorikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor individu, faktor keluarga, dan 

faktor masyarakat. 

Faktor individu. Diantara faktor individu adalah kondisi 

biologis seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang 

mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Anak-

anak yang mengalami kemunduran mental (mentally retarded) dan 

pertumbuhan intelegensi dibawah normal, psychopatic, yang 

menimbulkan anak-anak melakukan tindakan sosial. Bentuk-

bentuk lain yang mengakibatkan tingkah laku kenakalan termasuk 

ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa rendah diri, 

tempramen yang tidak terkontrol dan konflik dalam diri. Sebab-

sebab lain dari kenakalan yang termasuk faktor individu adalah 

kebiasaan pada waktu kecil yang selalu dalam keadaan ketakutan 

dan penyalahgunaan alkohol dan narkotika. 

Faktor keluarga. Pengaruh-pengaruh negative dari 

kehidupan keluarga seperti perceraian, rumahtangga yang 

mengalami perpecahan sehingga anak-anak menjadi terlantar. 

Anak-anak yang tanpa mendapatkan kasih sayang dan perawatan 

yang wajar, keluarga yang selalu bertengkar, tanpa disiplin serta 

kondisi perumahan yang tidak memadai, kurangnya waktu luang 

dan rtekreasi serta kurangnya pendidikan moral dan agama dalam 

keluarga, juga menyebabkan kenakalan. 

Faktor masyarakat. Pengaruh dari gangster dan street 

corner association (kelompok anak jalanan) yang disebabkan oleh 

kurangnya rekreasi yang sehat dan community centre atau youth 

centres yang mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan 

dengan peminum, pejudi, dan prostitute, juga pengaruh negative 

dari fil, majalah, buku, dan surat kabar dapat mendorong anak 

untuk melakukan tindakan avonturir.
1
 

 

 

 

                                                           
1
 Edi Suharto, Kekerasan Terhadap Anak, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal.86 
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Data dan Informasi 

1. Setiap tahun, lebih dari 4.000 anak-anak di Indonesia 

berkonflik dengan hukum dan terlibat dalam sistem peradilan 

pidana. 

2. Berdasarkan data base LAHA, tahun 2003 di Bandung saja 

sedikitnya 172 anak berkonflik dengan hukum. 

3. Sekitar 80 persen anak-anak tersebut berkonflik dengan hukum 

karena pelanggaran kecil, misalnya melanggar ketertiban 

umum, membawa senjata tajam, atau pencurian yang nilainya 

tidak besar seperti mencuri beberapa batang cokelat, sebotol 

shampoo, atau beberapa kotak rokok di supermarket. 

4. Lebih dari 90 persen anak-anak tersebut harus menjalani hari-

hari penahanan dan pemenjaraan. 

5. Menurut konvensi Hak Anak Pasal 37 b, tidak seorang anak 

pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau 

sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan 

seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya 

diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu 

sesingkat-singkatnya. 

6. Yang disebut sebagai anak dalam hukum adalah seorang anak 

yang berusia 8-12 tahun, atau sampai 21 tahun apabila si anak 

masih menempuh pendidikan dan tidak terikat (belum kawin). 

7. Ada beberapa istilah status penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

(LP) anak. 

Pertama, anak sipil yakni anak yang diserahkan orangtuanya 

melalui pengadilan untuk dititipkan di LP karena orang tuanya 

sudah tidak mampu membiayainya. Kedua, anak negara, yaitu 

anak yang ditetapkan oleh pengadilan untuk dididik oleh 

negara. Karena belum cukup umur untuk dipenjara, statusnya 

diawasi oleh negara. Sampai pada waktunya dia berumur 18 

tahun, barulah statusnya berubah. Terakhir, anak pidana, yaitu 

anak yang diputuskan oleh pengadilan karena tindak pidana 

dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun. 

8. Menurut  data di LP Tangerang, hukuman tahanan anak 

berkisar dari 4 bulan sampai 16 tahun.
2
 

Pengertian dari anak yang terdapat dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, antara lain : 

                                                           
2
 Ibid, h.83 
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a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak pada Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah 

kawin; 

b. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang disebut anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

kawin dan masih dibawah kekuasaan orang tua atau walinya; 

c. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum yang disebut anak adalah 

seseorang yang belum mencapai umur 17 tahun atau belum pernah 

kawin; 

d. Menurut konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang ditanda tangani 

oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1990 yang 

menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

18 tahun; 

e. Menurut Burgerlijk Wetboek atau yang biasa disebut BW pada Pasal 

330 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 

umur genap 21 tahun atau belum pernah kawin; 

f. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

pada Pasal 1 butir 1 yang disebut anak adalah seseorang yang telah 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 

belum pernah kawin; 
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g. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 3 yang disebut anak adalah 

seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. 

h. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh 

pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 1990 bahwa 

batasan umur anak adalah dibawah 18 tahun (Pasal 1).
3
 

i. Menurut agama Islam batasan usia anak tidak berdasarkan hitungan 

usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi si pria, 

demikian pula bagi si wanita.
4
 

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, batasan umur 

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perbuatan pidana yang 

berkaitan dengan anak adalah menggunakan Pasal 1 butir 3 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

mengatur bahwa batasan umur yang dapat diminta mempertanggung 

jawabkan perbuatan pidananya adalah anak yang telah berumur 12 tahun 

tetapi belum berumur 18 tahun. 

Banyaknya anak yang melakukan tindak pidana, harus membuat 

anak menjalani proses peradilan, mulai dari proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pidana. 

Menjalani suatu proses peradilan, bukanlah hal yang biasa bagi anak, 

karena anak harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. hal tersebut 

                                                           
3
 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Imigraph, Jakarta, 2005, hal.5 

4
 Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, 

Jakarta, 1986, hal.105 
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pasti akan memberikan beban mental dan rasa trauma kepada anak, karena 

hal tersebut membuat anak menjadi kehilangan kemerdekaannya untuk 

bermain, berkumpul bersama keluarga dan teman, bersekolah, dan 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan 

aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang 

berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen 

internasional (Konvensi Internasional) yaitu  terkait dengan pemenuhan 

hak-hak anak sendiri. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-

Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres 

Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban 

kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan 

hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, 

dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No.23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2012 masih  diabaikan. Ketika diperiksa Kepolisian, anak tidak 

dampingi petugas kemasyarakatan, psikolog atau penasehat hukum. Ada 

anak-anak di tahan, ada hakim yang memerintahkan anak untuk ditahan 

dan banyak lagi kejanggalan atau bahkan pelanggaran hukum yang 

dialami anak-anak yang disangka atau terbukti melakukan tindak pidana.  

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan 
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan

Tria Dina Pratiwi



8 

 

Pada dekade terakhir ini, kasus anak yang melakukan tindak 

kejahatan semakin mengkhawatirkan. Sering terdengar berita tentang anak 

di bawah umur melakukan tindak kriminal. Data BPS tahun 2003 

menyebutkan bahwa setiap tahun, terjadi 4.000 kasus pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh anak. Sebanyak 3.722 anak tersebar di 14 Lembaga 

Pemasyarakatan Anak (LP Anak). Terbatasnya jumlah LP Anak, memberi 

peluang anak berkonflik hukum berada di LP Dewasa dan Pemuda. 

Sementara, tindak kekerasan pada anak selama proses penyidikan maupun 

di LP masih banyak terjadi. Anak dinterogasi seperti lazimnya pada orang 

dewasa. Anak berkonflik dengan hukum sering tidak mendapat 

perlindungan yang wajar, dan tanpa bantuan hukum. 

Data Polres Kota Blitar menunjukkan bahwa pada dari tahun 2009 

sampai dengan bulan April tahun 2013, jumlah ABH semakin meningkat, 

yaitu sebanyak 19 kasus. Pada tahun 2009 sebanyak 4 kasus, tahun 2010 

sebanyak 1 kasus, tahun 2011 sebanyak 4 kasus, tahun 2012 sebanyak 5 

kasus, dan tahun 2013 sebanyak 5 kasus.
5
 

Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung tahun 2004 

menemukan berbagai pelanggaran hak anak, seperti anak tidak didampingi 

penasihat hukum pada tahap penyidikan dan proses penuntutan. 95% 

responden saat akan ditahan tidak didampingi oleh orangtua/wali dan 60% 

orangtua/ wali tidak mendapatkan surat tembusan. Pada saat pemeriksaan, 

hanya 50% responden yang mendapat pendampingan, namun sebagian 

                                                           
5
 Wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Blitar, Blitar, Tanggal 6 Desember 2013 
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besar tidak diberitahukan hak-hak mereka. Kondisi tersebut memberi 

gambaran bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak anak berkonflik hukum 

seperti yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, dan tidak sejalan dengan semangat 

Konvensi Hak Anak, yang mengkatagorikan anak berkonflik hukum 

sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus, serta prinsip-

prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu: prinsip partisipatif, tumbuh-

kembang, nondiskriminatif, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat 

tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah 

melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya 

yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep 

perlindungan terhadap anak dalam proses penangannya sehingga hal ini 

akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak 

tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan 

pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang 

khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum. 

     Proses peradilan anak sebagaimana dimaksud UU No. 11 tahun 

2012 masih sering diabaikan. Ketika diperiksa Kepolisian, anak tidak 

dampingi petugas kemasyarakatan, psikolog atau penasehat hukum. Ada 
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anak-anak di tahan, ada hakim memerintahkan anak ditahan dan banyak 

lagi kejanggalan atau bahkan pelanggaran hukum yang dialami anak-anak 

yang disangka atau terbukti melakukan perbuatan pidana.  Sebagai 

perbandingan, di Amerika Serikat, pengadilan anak (juvenile court) 

didasarkan pada asas parent patriae, dimana penguasa harus bertindak 

apabila anak membutuhkan pertolongan dan bagi anak yang melakukan 

kejahatan tidak dijatuhi hukuman pidana tetapi harus dilindungi dan 

diberikan bantuan sesuai kubutuhan yang diperlukan oleh si anak.  

      Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia umumnya juga 

tidak layak, di beberapa daerah LAPAS belum ada atau LAPAS dijadikan 

tempat titipan tahanan orang dewasa. Penjara Indonesia saat ini sangat 

tidak layak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak, bila dilihat dari 

aspek infrastruktur dan fasilitasnya maupun petugas. Malah yang terjadi, 

LAPAS dipenuhi dengan tahanan orang dewasa yang merupakan titipan 

karena penjara dewasa over kapasitas dan tahanan titipan tersebut adalah 

tahanan kasus narkoba. Tidak salah kemudian, banyak orang menyatakan 

bahwa LAPAS adakalanya justru menjadi lembaga pendidikan kriminal 

bagi anak. Penyimpangan yang sering terjadi dalam proses penyidikan 

tindak pidana anak berupa penganiyaan, pemukulan dan perlakuan buruk 

lainnya serta penempatannya satu sel dalam tahanan dengan tersangka 

dewasa.hal ini jelas bertentangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus memberikan jaminan 
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perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan 

hukum dan harus menjalani proses peradilan. 

Hukum memang memberikan kewenangan kepada polisi dalam 

rangka penegakan hukum dengan berbagai cara. Misalnya dengan 

tindakan preventif maupun represif berupa pemaksaan dan penindakan. 

Sayangnya, dalam proses penyidikan, polisi cenderung berlaku represif. 

Kecendrungan inilah menyebabkan polisi lekat dengan penggunaan 

kekerasan sebagai salah satu upaya mengatasi hambatan penyidikan untuk 

memperoleh pengakuan maupun keterangan tersangka terkait tindak 

pidana. Kendatipun hak tersangka dari kesewenangan tindakan penyidik 

telah diatur dalam Pasal 50 hingga 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada intinya menyatakan bahwa 

tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada 

penyidik atau hakim pada saat proses penyidikan, berhak mendapat 

bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam 

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, berhak menghubungi dan 

menerima kunjungan dari rohaniwan, berhak untuk diadili di sidang 

pengadilan yang terbuka untuk umum, berhak untuk mengusahakan diri 

mengajukan saksi dan atau  seseorang yang memiliki keahlian khusus 

guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, dan 

berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.  
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  Pasal 16 hingga Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada 

intinya menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib 

memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak 

pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat yang dilaksanakan melalui 

penjatuhan sanksi tanpa pemberatan, dalam menangani perkara Anak, 

Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, 

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, 

Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan 

mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara, merahasiakan 

identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dalam pemberitaan di 

media cetak ataupun elektronik. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, 

Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, 

dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. 

Mengupayakan diversi serta memberitahukan kepada Anak dan orang 

tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum, namun pada 

kenyataannya prakteknya tidaklah demikian. 

Untuk menciptakan proses penyidikan yang tertib, adil dan 

mendukung HAM perlu diatur ketentuan yuridis bagi aparat penegak 

hukum. Ketentuan yuridis  berupa sanksi hukuman adminsitratif hingga 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan 
Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan

Tria Dina Pratiwi



13 

 

pidana. Hal ini perlu dilakukan agar aparat penegak hukum khususnya 

penyidik tidak berbuat sewenang-wenang terhadap tersangka. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan pidana 

anak? 

2. Apakah penyidik yang melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka 

pidana anak dalam proses penyidikan dapat dikenakan 

pertanggungjawaban pidana? 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik dalam proses 

penyidikan pidana anak. 

2. Untuk mengetahui apakah penyidik yang melakukan tindak kekerasan 

terhadap tersangka pidana anak dalam proses penyidikan dapat 

dikenakan pertanggungjawaban pidana. 

1.4 METODOLOGI PENELITIAN 

1.4.1 Tipe Penelitian 
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Sebelum membahas tipe penelitian yang digunakan, sebelumnya 

penulis akan mengemukakan pengertian penelitian terlebih dahulu. 

“…….penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi…….”
6
 

Pada skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian Doctrinal 

Research yang apabila ditafsirkan secara bebas adalah merupakan 

penelitian yang memberikan penjelasan yang sistematis tentang norma 

hukum / kaidah hukum yang mengatur kategori hukum tertentu, 

menganalisis hubungan antar hukum, menjelaskan bidang-bidang 

kesulitan dan diharapkan memprediksi perkembangan norma hukum ke 

depan. 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Sebuah penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Pendekatan hukum tersebut digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi untuk mendapatkan jawaban isu hukum atas sebuah penelitian 

hukum yang tengah dikerjakan. “Pendekatan-pendekatan yang digunakan 

didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

                                                           
6
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 

2006, hal.35 
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(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), 

pendekatan konseptual (conceptual approach).
7
 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain : 

a. Pendekatan peraturan peundang-undangan (statute approach) . 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach dilakukan dengan 

menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang ditangani.
8
 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach).  

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan 

mempelajari doktrin-doktrin didalam ilmu hukum.
9
 Dengan 

mempelajari doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan 

menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi.
10

 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam tulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) 

yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. 

                                                           
7
 Ibid, h.93 

8
 Ibid 

9
 Ibid 

10
 Ibid, h.95 
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Bahan hukum primer berupa Instrumen Internasional dan hukum 

positif di Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan skripsi 

ini, meliputi : 

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

c. Undang-Undang Pemilihan Umum  

d. Konvensi PBB tentang Hak-hak anak yang ditanda tangani oleh 

Pemerintah Republik Indonesia tanggal 26 Januari 1990  

e. Burgerlijk Wetboek atau yang biasa disebut BW  

f. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  

g. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak  

h. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 

Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990. Konvensi Pemerintah 

Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 

1990. 

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana. 

j. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah. 

m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perlindungan Anak. 
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n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 

Tentang Komisi Perlindungan Anak. 

o. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian (KEPP) Negara Republik Indonesia 

p. Salinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 800/P/800/M/1959 

tanggal 15 Februari 1959 tentang Saran untuk memeriksa perkara 

pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi 

terdakwa-terdakwa.. 

 

Sedangkan bahan hukum sekunder dari berbagai literature dan bahan 

hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan ini, 

meliputi : 

a. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap anak pelaku tindak pidana. 

b. Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak 

pelaku tindak pidana. 

c. Jurnal dan Artikel di Internet yang membahas tentang perlindungan 

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. 

d. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan penyidik 

dalam melakukan penyidikan. 

e. Buku-buku yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam 

melakukan penyidikan. 

f. Jurnal dan Artikel di Internet yang membahas tentang kewenangan 

penyidik dalam melakukan penyidikan. 

g. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum. 
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